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Zamrzenica, Mrzeżyno, Dąbki, Dziwnówek, Międzywodzie

miasto godz. odjazdu godz. przyjazdu miejsce odjazdu dopłaty zł

gdańsk 11:00 ok. 14:30 ul. 3 Maja 12, dworzec autobusowy stanowisko 10 110 zł

grudziądz 12:20 ok. 13:30 Stare Marzy koło grudziądza ul. Świecka 36, stacja paliw Circle K, przy drodze krajowej nr 91 (km 118) 90 zł

Kraków 05:45 ok. 21:30 ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed wejściem na stadion Wisły (od ul. Reymonta) 190 zł

Katowice 07:00 ok. 19:30 ul. Piotra Skargi 4, dworzec autobusowy 190 zł

Jastrzębie Zdrój 05:15 ok. 20:30 ul. Sybiraków 2, dworzec autobusowy 190 zł

gliwice 06:00 ok. 20:00 ul. Rybnicka 159 (przy drodze  nr 78), parking za stacją Shell 190 zł

Kielce 08:10 ok. 19:00 Plac niepodległości 1, parking przed dworcem PKP 190 zł

Sosnowiec 07:20 ok. 19:00 ul. Kresowa 2, obok stacji Shell i restauracji Mc donald’s 190 zł

Częstochowa 08:20 ok. 18:10 ul. drogowców 1, parking przy stacji paliw lotos (kierunek Warszawa);                                                
al. Wojska Polskiego 263, parking przy stacji paliw BP (kierunek Katowice) 160 zł

Radomsko 09:10 ok. 17:30 Stobiecko Szlacheckie 177 koło Radomska, czerwona stacja paliw przy drodze krajowej  nr 1 
(436 km), kierunek Warszawa 160 zł

Piotrków Trybunalski 09:50 ok. 16:50 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zjeździe do miasta z trasy dK 1 140 zł

Łódź 10:35 ok. 15:30 ul. Kątna 1, stacja paliw BP (przy zjeździe nr 22 z autostrady a1) 140 zł

Kutno 11:40 ok. 14:30 ul. Józefów 28, obok restauracji Mc donald’s przy stacji paliw BP 110 zł

Włocławek 11:40 ok. 13:40 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrzów 90 zł

Toruń 12:10 ok. 13:00 ul. Kujawska 1, parking przy dworcu głównym PKP 90 zł

Bydgoszcz 13:45 ok. 11:30 ul. glinki 79, parking przed budynkiem Klubu Sportowego CHEMiK 90 zł

opole 05:30 ok. 20:30 ul. 1 Maja 41, parking na rogu ulic 1 Maja i dubois (wjazd na parking od ul. 1 Maja) 190 zł

Wrocław 06:50 ok. 19:10 ul. Sucha 1, dworzez autobusowy - poziom minus 2, stanowiska odjazdowe 10, 11 190 zł

leszno 08:30 ok. 17:50 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na końcu ul. Zygmunta Starego) 190 zł

legnica 06:00 ok. 20:15 nowa Wieś legnicka 44a koło legnicy, stacja paliw orlen przy drodze krajowej nr 3, za zjazdem z a4 
(legnica) kierunek Jelenia góra 190 zł

lubin (dolnośląskie) 06:30 ok. 19:45 ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle K i restauracji Mcdonald’s 190 zł

Polkowice 07:00 ok. 19:15 ul. Tadeusza Babisza 2, parking przy stacji paliw Shell i restauracji KFC 190 zł

głogów 07:30 ok. 18:45 ul. legnicka 16, stacja paliw BP 190 zł

Zielona góra 08:45 ok. 17:30 ul. Sulechowska 41, parking przy centrum rekreacyjno-sportowym 160 zł

Poznań 11:10 ok. 15:10 ul. dworcowa, parking przy „dworcu letnim” na dojeździe do dworca głównego PKP 140 zł

gniezno 12:10 ok. 13:30 ul. Żwirki i Wigury 32, stacja paliw lotos 90 zł

Białystok 05:45 ok. 20:45 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy domu Studenta Beta 190 zł

Zambrów 06:45 ok. 19:30 Szumowo koło Zambrowa ul. Bolesława Podedwornego 21, stacja paliw orlen 190 zł

ostrów Mazowiecka 07:20 ok. 19:00 ul. lubiejewska 124, parking przy centrum Konferencyjno-Kongresowym 190 zł

Warszawa 08:20 ok. 17:30 al. Jerozolimskie 144, dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11 140 zł

Płock 10:50 ok. 14:30 ul. Kolejowa 46, Płock- Radziwie, stacja paliw orlen 90 zł

lublin 05:30 ok. 20:30 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka 190 zł

Puławy 06:30 ok. 19:45 ul. dęblińska 18d, parking przy stacji paliw Tesco 190 zł

Radom 07:45 ok. 18:45 ul. Wernera 52, stacja paliw lukoil - Mc donald’s 190 zł

przyjazd wyjazd

Zamrzenica ok. 16:00 10:00

Mrzeżyno ok. 19:30 07:00

dąbki ok. 19:30 06:30

dziwnówek ok. 21:00 06:00

Międzywodzie ok. 20:45 05:15 - 05:30

rozklad jazdy i przystanki

Prosimy o przybywanie na miejsce zbiórek 15 minut przed planowanym czasem odjazdu. organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za spóźnienia spowodowane złymi warunkami drogowymi, atmosferycznymi, dużym natężeniem ruchu. Postoje w trakcie podróży 
są organizowane co ok. 4,5 godz. w miejscach do tego przystosowanych (z toaletami i zapleczem gastronomicznym). Miejsce 
rozpoczęcia podróży należy określić w momencie podpisania umowy. Zmiana miejsca wyjazdu może nastąpić nie później niż 
10 dni przed rozpoczęciem imprezy, później  pobierana będzie opłata za zmianę miejsca wyjazdu lub powrotu w wysokości 
50 zł. Nie jest możliwa ze względów technicznych, zmiana miejsca wyjazdu lub powrotu w okresie późniejszym niż 4 dni 
przed rozpoczęcie obozu.


